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IDENTITET OG FORMÅL 

Informatik er et almendannende, studie- og karriereforberedende it-fag. Faget tager 

udgangspunkt i virkelighedsnære arbejdsprocesser og it-systemer og relaterer sig dermed til 

virkelighedsnære forhold i samfundet og erhvervslivet. Da informatik er til stede overalt i 

samfundet, interagerer it-udviklingen med samfundsudviklingen og den globale udvikling i 

øvrigt. Informatik og dets elementer af innovation og digital dannelse er centrale for at 

forstå, tage stilling til og bidrage til samfundsudviklingen nationalt og globalt. Informatiks 

kerne er behandling af og interaktion med digitale data. Faget beskæftiger sig med digitale 

data i et samspil mellem teori/model på den ene side og afprøvning/eksperiment på den 

anden. Informatik er et videns - og kundskabsfag samt et færdighedsfag. Disse sider af 

faget betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Fagets genstandsområder er 

data, struktur, proces, model og interaktion i forbindelse med it-systemer. Faget omfatter en 

lang række metoder og begreber til problemløsning, modellering og udvikling, der er 

grundlaget for informatik. Digital dannelse er en naturlig del af dette. 
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Informatik B til Merkantil EUX 
 
U N D E R V I S N I N G S P L A N  F O R  E U X  M E R K A N T I L  -  S T U D I E Å R E T -  
I N F O R M A T I K  B  

GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG ELEVER 

 

Undervisningsforløb med kor t beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 IT i samfundet 

Indhold https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1151 

Omfang 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter ➢ Historisk overblik (Hardware, software og netværk) 

➢ IT og individet (ERP, CRM og cloud) 

➢ Fremtiden (AI, Amazon, mobility, realtids-analyse, Big Data og 
IoT 

Berørte kernestofområder ➢ it-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i 
forhold til kommunikation, effektivisering, købsadfærd og etik 

➢ modellering som middel til at forstå et problemområde  

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV tid Elev 

fordybelse 

1 IT i samfundet 4 moduler 1 timer 

2 IT i erhvervslivet 4 moduler 1 timer 

3 IT-systemers arkitektur 10 moduler 1 timer 

4 Systemudvikling 20 moduler 5 timer 

5 Database 6 moduler 2 timer 

6 Interaktive systemer 15 moduler 6 timer 

7 IT-sikkerhed og lovgivning 4 moduler 2 timer 

8 Innovation og IT 4 moduler 1 timer 

9 Eksamensprojekt 12 moduler 20 timer 

 Logbog over samtlige emner   

I alt Anvendt undervisningstid 79 moduler 

= 119 

klokketimer. 

 

https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1151
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➢ brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-

system  

➢ arbejdsformer i udviklingsarbejdet  
brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers 
krav 

Væsentlige arbejdsformer Gruppearbejde med fremlæggelse 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

At analysere og vurdere, hvordan it-systemer har betydning for og 
påvirker menneskelige aktiviteter og organisatoriske processer, samt 
tænke i brugerorienterede teknikker til konstruktion af it-produkter. 

 

Undervisningsforløb 2 IT i erhvervslivet 

Indhold https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1026 

Omfang 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter ➢ Organisatorisk forandringsprocesser 

➢ Leavitts Diamantmodel 

➢ Vandfaldsmodel 

Berørte kernestofområder ➢ it-strategi  

➢ it-projektstyring  

➢ standardsystemer og forretningssystemer herunder ERP, CRM 
og CMS 

Væsentlige arbejdsformer Gruppearbejde, fremlæggelser og casearbejde (APP) 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

At analysere og vurdere forretningsudvikling baseret på it-
teknologiske muligheder og løsninger med fokus på den 
forretningsmæssige og organisatoriske kontekst, som et it-relateret 
system skal udarbejdes til og/eller indgå i. 

 

Undervisningsforløb 3 IT-systemers arkitektur 

Indhold https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1152 

Omfang 10 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter ➢ Trelagsarkitektur (MVC) 

Berørte kernestofområder ➢ Internettets teknologi og sikre kommunikationsformer  

➢ It-sikkerhedspolitik  

➢ Client-server arkitektur 

➢  

Væsentlige arbejdsformer ➢ Lærerstyret samt gruppearbejde 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Anvende konkrete arkitekturer ved udarbejdelse af simple it-
produkter og tilpasning af eksisterende. 
 

 

Undervisningsforløb 4 Systemudvikling 

Indhold Nemprogrammering kursusmateriale 

Omfang 20 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter ➢ HTML/CSS/PHP/MySQLi 
 

Berørte kernestofområder ➢ IF/Else 

➢ While og do while loop 

➢ Funktioner  

➢ Variable 

➢ Arrayes 

https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1026
https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1152
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Væsentlige arbejdsformer ➢ Selvstændig opgaveløsning og gruppearbejde. 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

Identificere basale strukturer i programmeringssprog, modellere 
programmer og anvende programmering til udvikling af simple it-
systemer (hjemmesider). 
 

 

Undervisningsforløb 5 Database 

Indhold https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1029 

Omfang 8 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter ➢ Mysqli kodning af databaser samt interaktion med 
hjemmesider vha. PHP. 

➢ Formular 

➢ Login-system 

Berørte kernestofområder ➢ Abstraktion og strukturering, begrebs- og datamodeller  

➢ Data og datatypers repræsentation og manipulation  

➢ E/R-modeller  

➢ relationelle databaser og databaseforespørgsler 

➢ Normalisering af databaser i Access 

Væsentlige arbejdsformer ➢ Lærerstyret, selvstændig fordybelse og gruppearbejde 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

 

 

Undervisningsforløb 6 Interaktive systemer 

Indhold https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1078 

Omfang 13 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter ➢ Brainstorm og markedsundersøgelse 

➢ Kravspecifikationer 

➢ Brugergrænseflade 

➢ Wireframe 

➢ Mockup 

➢ Designregler (Gestaltlovene, FTF og KISS) 

➢ Agile udviklingsmetoder (Prototyping og SCRUM) 

➢ Dokumentation 
 

 
 

Berørte kernestofområder ➢ it-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i 
forhold til kommunikation, effektivisering, købsadfærd og etik  

➢ modellering som middel til at forstå et problemområde  

➢ brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-
system  

➢ arbejdsformer i udviklingsarbejdet ̶ brugertest til 
kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers krav 

 

Væsentlige arbejdsformer ➢ Gruppearbejde (SCRUM), fremlæggelser og 

afleveringsopgave (APP) 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

➢ At design af en brugergrænseflade og den tilhørende 
interaktion  

➢ Udvikle prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle 
it-systemets interaktionsdesign i en brancherelevant kontekst 

https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1029
https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1078
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➢ Kendskab til principper for interaktionsdesign  

➢ At foretage modellering af interaktion mellem it-systemet og 
omgivelserne 

  

 

Undervisningsforløb 7 IT-sikkerhed og lovgivning 

Indhold https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1152 

Omfang 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter ➢ Brug af cookies og lovgivning 

➢ Lov om opholdsret  

➢ IT- Lovgivning (persondatalovgivning og GDPR-forordning) 

Berørte kernestofområder ➢ Data og kommunikationssikkerhed på internettet 

➢ Cookies 

➢ IT sikkerheds politik 

➢ Fysisk og logisk sikkerhed 

Væsentlige arbejdsformer ➢ Lærerstyret og gruppearbejde 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

➢ At redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne 
data på internettet samt redegøre for tekniske og 
menneskelige aspekter af it-sikkerhed  

➢ At redegøre for beskyttelse af virksomheders data og 
systemer  

➢ At redegøre for, anvende og analysere generelle arkitekturer 
ved udarbejdelse af brancherelevante it-systemer og 
tilpasning af eksisterende it-systemer 

 

Undervisningsforløb 8 Innovation og IT 

Indhold https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1020 

Omfang 4 lektioner á 1½ time 

Særlig fokuspunkter ➢ Alle kernestofområder bortset fra BMC. 

Berørte kernestofområder ➢ Radikal og inkrementel innovation 

➢ 4p-modellen 

➢ Brugerdrevet innovation 

➢ Business Model Canvas 

Væsentlige arbejdsformer ➢ Gruppearbejde og fremlæggelse 

Kompetencer til 
erhvervslivet 

 At analysere forskellige typer af innovative og brancherelevante it-
systemer sammenholdt med egne udviklede it-systemer 

 

Undervisningsforløb 9 Eksamensprojekt 

Indhold Alle fagets emner 

Omfang 12 lektioner á 1½ time 

https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1152
https://informatikbeux.systime.dk/index.php?id=1020
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Særlig fokuspunkter ➢ Grupperne forsøger så vidt muligt at udarbejde en 

problemformulering på 3 taksonomiske niveauer der kommer 
omkring så mange emner som muligt. Nedenstående skabelon 
kan anvendes: 
 

• Præsentation af virksomheden 

• Segmentering og målgruppevalg 

• Valg af model for systemudvikling 

• Overvejelser om arkitektur 

• Designfase med mockup 

• Testplan 

• Tilpasning af design 

• Implementering af design 

• Opbygning/modellering af database 

• Kodning af begrænset del af system/løsning 

• Implementering af database 

• Gennemførelse af brugertest 

• IT-sikkerhedspolitik og anden lovgivning 

• Graden af innovation i projektet. 

• Dokumentation 

 

Berørte kernestofområder Alle 

Væsentlige arbejdsformer ➢ Gruppearbejde med SCRUM-tavle til dokumentation af hvem 
der har lavet hvad og tidsforbrug.  

Kompetencer til 
videregående uddannelse 
og erhvervslivet 

Informatik bidrager til uddannelsernes overordnede formål ved at 
styrke elevernes generelle og specifikke kompetencer til at 
gennemføre en erhvervsfaglig studentereksamen, valg af 
videregående uddannelse og fremtidig karriere. Gennem arbejdet 
med informatik opnår eleverne kompetence til at arbejde systematisk 
og reflekteret gennem inddragelse af teori og modeldannelse på den 
ene side og realisering og afprøvning på den anden side. Faget øger 
elevernes evne til at forholde sig til den enkeltes, uddannelsens og 
samfundets brug af it gennem teoretisk indsigt i og praktisk arbejde 
med at skabe forskellige former for it-systemer. Eleverne får 
herigennem indsigt i faget i forhold til egne styrker og interesser med 
henblik på uddannelses- og karrierevalg. Endvidere sætter faget 
eleverne i stand til at redegøre for innovative it-løsninger på 
virkelighedsnære og brancherelevante problemstillinger. 

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION (KUN TILVÆKST B/A) 

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 

It-værktøjer til udarbejdelse af UX (User Experience) samt IDE (integrated development environment) 

anvendes i undervisningen som fagligt redskab og som støtte for elevernes læreproces i faget. Gennem 

undervisningen skal eleverne udvikle evnen til at anvende et bredt udsnit af digitale muligheder, herunder 

indgå i samarbejde med andre i digitale fællesskaber. Undervisningen skal bidrage til at udvikle 

elevernes evne til på reflekterede vis at udvælge, analysere og vurdere information samt værktøjer. 
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Endelig skal undervisningen bidrage til, at eleverne udvikler en kritisk tilgang til internettets teknologi og 

kommunikationsformer, samt får en dybere indsigt i hardware og software brugt i udviklingsmiljøer. 

EVALUERING 
Løbende evaluering  
Gennem individuel vejledning, brug af interne prøver og tilbagemeldinger på faglige aktiviteter skal 
eleverne undervejs i det samlede forløb bibringes en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i det 
faglige standpunkt. Grundlaget for evalueringen skal være de faglige mål. Der skal desuden gennemføres 
aktiviteter, som får eleverne til selv at reflektere over faglig udvikling. Specielt i forbindelse med udvikling 
af APP skal eleverne stimuleres til individuel og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. I 
tilbagemeldinger på skriftlige og mundtlige aktiviteter skal der ske en fokuseret vejledning med præcise 
anvisninger på forbedringer vedrørende anvendelse af fagets teori og faglige ræsonnementer. 

EKSAMINATIONS- OG BEDØMMELSESGRUNDLAG - MUNDTLIG EKSAMEN 

Prøveformer 
På Learnmark Horsens har vi valgt prøveform B, hvilket betyder, at der afholdes en mundtlig eksamen i 
faget Informatik B. Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens på forhånd udarbejdede 
eksamensprojekt. Eksamensopgave samt bilag sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Eleven 
trækker til eksamen yderligt ét ukendt spørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand.  
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af sit udarbejdede produkt i 

eksamensopgaven. Herefter svares der på den trukne opgave samt perspektiveres til eksamensopgaven. 

Eksaminationen vil forløbe som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Der gives ca. 60 min. 

forberedelsestid og ca. 90 min. til elever med SPS-hjælp. 

BEDØMMELSESKRITERIER 
Eksamensprojektet indgår i grundlaget for den afsluttende årskarakter og i den eventuelle eksamen. 

Eksamen er individuel – og foregår altså ikke gruppevis. 

Eksamen i IT er en mundtlig prøve på grundlag af eksamensopgaven, der dækker mindst ét fagligt mål. 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter inklusiv votering.  

Første del af eksamen: Eleven præsenterer sit eksamensprojekt og efterfølgende samtales der om 

områder i projektet hvor der evt. er uklarheder, spændende problemstillinger osv. Denne del må ikke 

fylde mere end halvdelen af eksaminationstiden.  

Anden del af eksamen: Består af besvarelse af det trukne eksamensspørgsmål suppleret med uddybende 

samtale om opgavens teoretiske aspekter samt om, hvorledes opgaven kan relateres til og perspektivere 

eksaminandens projekt. 

Kun præstationen under den mundtlige eksamination indgår som grundlag for bedømmelsen. Bedømmelsen 

udtrykker, i hvilken grad eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i 

nedenstående tabel. 

Ved bedømmelsen lægges vægt på såvel dokumentation af de produkter, der inddrages i 

eksaminationen, samt eksaminandens teoretiske indsigt og refleksion. 

Herunder er vist en vejledende karakterbeskrivelse for informationsteknologi B EUX-merkantil for 

karaktererne 12, 7 og 02. 

Beskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i læreplanens faglige mål og bedømmelseskriterier. 
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Informationsteknologi B - EUX-merkantil  

12  Fremragende  Prøveform b)  

Projektets planlægning, gennemførsel og dokumentation præsenteres med stor 

selvstændighed, sikkerhed og overblik med få uvæsentlige mangler  

Projektet præsenteres med stor sikkerhed herunder anvendte relevante 

arbejdsmetoder. Præsentationen af projektet lever op til de stillede krav med kun 

få uvæsentlige mangler.  

Der argumenteres sikkert og velbegrundet for valgte løsninger og opstillede krav, 

og projektet er selvstændigt og fagligt analyseret og vurderet med perspektivering 

til relevante informationsteknologiske teorier og metoder.  

Eksaminanden perspektiverer selvstændigt og fagligt kvalificeret sin 

informationsteknologiske viden til såvel eget projekt som til opgavens teoretiske 

indhold.  

7 God Prøveform b)  

Projektet dokumenteres med hensyn til planlægning, gennemførsel og evaluering i 

rimelig grad.  

Projektet præsenteres i rimelig grad herunder inddragelse af anvendte relevante 

arbejdsmetoder. Præsentationen af projektet lever i rimelig grad op til de stillede 

krav.  

Der redegøres for valgte løsninger og opstillede krav, og projektet er i rimelig 

grad analyseret og vurderet med nogen perspektivering til relevante 

informationsteknologiske teorier og metoder. Eksaminanden perspektiverer i rimelig 

grad sin informationsteknologiske viden til eget projekt og til opgavens teoretiske 

indhold. Eksaminanden kan sikkert og med overblik besvare uddybende og 

supplerende spørgsmål 

02 Tilstrækkelig Prøveform b)  

Projektets planlægning, gennemførsel og dokumentation præsenteres med nogen 

usikkerhed og med flere væsentlige mangler. 

Projektet præsenteres med nogen usikkerhed, herunder inddragelse af relevante 

anvendte arbejdsmetoder.  

Der redegøres kun i ringe grad for valgte løsninger og opstillede krav, og Projektet 

er i mindre grad analyseret og vurderet med manglende eller uklar 

perspektivering til relevante informationsteknologiske teorier og metoder.  

Eksaminanden perspektiverer noget usammenhængende og usikkert sin 

informationsteknologiske viden til eget projekt og til opgavens teoretiske indhold. 

Eksaminanden kan i mindre grad besvare uddybende og supplerende spørgsmål.  

 


